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ЗА чЕрнОТО И бЯЛОТО в нАШАТА рАбОТА

За много години, скъпи приятели!

Да се надяваме, че новата 2014-та година ще 
донесе благополучие както на хората, така и за 
египетските лешояди, и биоразнообразието като 
цяло.
С трети брой на бюлетина „Помощ за египетския 
лешояд” ще ви разкажем повече за работата 
си през изминалата година. Ще споделим с вас 
резултатите от мониторинга на гнездящите 
двойки, които продължават да очертават мрачно 
бъдеще за вида. Отново ще полетим с мигращите 
лешояди, за да разберем колко опасна за младите 
птици може да бъде една естествена бариера 
като Средиземно море. Но, както добре знаете, 
египетският лешояд е черно-бял, следователно 
новините за него няма да са само черни. Ще споделим 
радостта си от завръщането в популацията на 
два от маркираните предишни години лешояди, 
както и плана за разрушаване на електропровода-
убиец в Судан. Ще разкажем за статуса на вида в 
Албания, за новия съвместен проект между БДЗП и 
PPNEA  в тази земя на орли и замъци. Ще тръгнем 
по следите на маркираните с предаватели птици, 
за да станем свидетели на чудото „миграция” над 
залива на Искендерун в съседна Турция и прелета на 
552 египетски лешояда! Ще поговорим, разбира се, 
и за хората с големи сърца – за училищата в Гърция, 
които осиновяват двойки египетски лешояди; за 
таланта на 140 идеи и въздействащите графити в 
Хасково; за доброволната охрана; за международния 
семинар в Горно поле и за това дали сговорна 
транс-континентална дружина може да се справи 
с комплексни проблеми, водещи до изчезването 
на вида. Изданието ще завършим с една уникална 
интерпретация на света през очите две редки 
птици, поет и фотограф – двама необикновени 
сътрудници по проекта.

Приятно четене!

Стоян николов
(ръководител на проекта)

Редакционно

Сн. волен аркумарев
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СъврЕМЕннОТО ИЗКуСТвО в ПОДКрЕПА нА ПрИрОДОЗАЩИТАТА

от края на лятото на миналата година огромен стенопис краси  хасковското училище „климент охридски“. графитът е 
дело на художниците от 140 идеи по идея на проекта LIFE+ „помощ за египетския лешояд“.  

графитът е съставен от пет рисунки, представляващи жизнения цикъл на египетските лешояди. макар и в линейна 
конфигурация композицията показва цикличността на живота за всеки жив организъм на планетата от най-
миниатюрните животни и растения до гигантите, плуващи в океаните и човека. 

С тази творба природозащита, образование и изкуство дават още един шанс за популяризиране на природните ни 
богатства  и то на най-подходящото за целта място – българското училище, там където се учат и подготвят бъдещите 
лидери на страната ни.

ДОбрОвОЛцИ ОСИГурИхА ОхрАнАТА нА ГнЕЗДА ПрЕЗ ИЗМИнАЛИЯ СЕЗОн 

през август 2013 разчитахме на доброволци за охраната на гнездата на египетските лешояди. включиха се 17 души, 
които пазиха 9 малки. отделно редовната охрана наблюдаваше други 7 лешоядчета.  

август е един от най-критичните месеци за младите египетски 
лешояди, тъй като тогава те правят първите си опити за 
летене, които невинаги са успешни. затова е добре през 
светлата част на деня да има човек, който следи какво се случва 
в гнездото и да се намеси в случай на нужда. 

при 3 от охраняваните гнезда малките имаха леки проблеми с 
първия полет, но под зоркия поглед на охранителите и малко 
помощ успешно укрепнаха и полетяха. при всички охранявани 
гнезда малките излетяха успешно тази година.

Екипът на проекта благодари на всички доброволци за добрата 
им и всеотдайна работа!

четете още за охраната на стр. 6.

Новини

Сн. николай терзиев

Сн. владимир добрев

2

http://140ideas.eu/


ПОМОЩ ЗА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД

www.LifeNeophron.eu

Египетският лешояд на Балканите и по миграционния му път

Януари 2014, Брой III

МЕжДунАрОДЕн СЕМИнАр ЗА ЕГИПЕТСКИЯ 
ЛЕШОЯД 2013 от Стоян Николов

Между 29-ти юли и 3-ти август в Източните родопи беше проведен 
международен семинар за египетския лешояд. 

Събитието целеше обмен на 
информация за вида на Балканите, 
по миграционния път и местата за 
зимуване; засилване международното 
сътрудничество и демнострация 
на различни изследователски 
и природозащитни практики, 
изпълнявани в рамките на LIFE+ 
проекта „помощ за египетския 
лешояд” (мониторинг на гнездови 

територии, вземане на проби, поставяне 
на сателитни предаватели, охрана на 
гнезда, подхранване, борба с отровите 
и др.).

Семинарът събра представители на 
неправителствени организации от 
всички Балкански държави, където 
световно застрашеният вид все още 
се среща (България, гърция, македония, 
албания и турция), експерти от 
великобритания и Судан (ключово 
зимовище за Балканската популация).

Събитието беше организирано от 
настоящия LIFE+ проект и UNEP 
проекта „изграждане на капацитет за 
опазване на мигриращите египетски 
лешояди от западна палеарктика 
по местата за зимуване в Етиопия, 
Судан и чад”.

Новини

ПрЕДИЗвИКАТЕЛСТвОТО 
нА МИГрАцИЯТА - ЕДнА 
ИСТИнСКА ИСТОрИЯ
от Владимир Добрев

Едно от най-впечатляващите 
природни зрелища в света е 
миграцията на птиците. За 
съжаление това пътуване не 
завършва успешно за всички. 

такава е съдбата на някои от 
десетте птици, на които поставихме 
сателитни предаватели по проекта 
тази година. Само две от тях успяха 
да достигнат до зимните си квартири 
в африка - пасхалис и Сание. двете 
птици тръгнаха от родопите и избраха 
различни миграционни маршрути. Сание 
е традиционалист и избра безопасен 
маршрут през турция. пасхалис пък 
е първият млад египетски лешояд, 
за когото знаем със сигурност, че 

е прекосил Средиземно море като е 
изминал повече от 400 км за един ден. 
пет птици се изгубиха над морето, а 
други три бяха намерени в близост до 
гнездата им или на гръцките острови. 
тяхната съдба потвърждава законите 
на естествения подбор, и прави нашата 
мисия за спасяване на вида още по-
трудна.

www.lifeneophron.eu/bg/Tagging.html

Сн. димитър градинаров

Сн. Светослав Спасов

Сн. димитър градинаров

Сн. димитър градинаров
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МИГрАцИЯТА - ОПИТ ЗА рАЗКрИвАнЕ нА ГОЛЯМАТА МИСТЕрИЯ от Петър Янков   

Септември е месецът за миграция на египетските лешояди и Турция е мястото на наблюдението им. Ето какво 
разказа Петър Янков, който беше част от международния екип от RSPB, Doga Dernegi (партньорът на бърдЛайф в 
Турция) и бДЗП:

„…трябваше да намерим наблюдателна точка в северната 
част на искендерунския залив, от която в бъдеще да 
се провежда ежегоден мониторинг и да се проследяват 
промените в популацията на египетския лешояд, обитаваща 
Балканите и западна турция. тук, до най-източната точка на 
Средиземно море, снабдените със сателитни предаватели 
птици в рамките на LIFE+ проекта „помощ за египетския 
лешояд”вече бяха очертали не само „чудото”, наречено 
миграционен коридор, но и характерното му стеснение, 
известно със звучното име „място с тесен фронт на 
миграция”.

още първият ден потоците прелитащи хищни повлякоха 
след себе сипотоци от въпроси в главите ни. защо тук, до 
искендерунския залив, миграцията на грабливите е толкова 
различна от тази до Бургаския и до българското крайбрежие? 
не само по състава и броя на видовете, който очаквахме да е 
различен, но и по начина, по който летяха птиците. тук те не 
избягваха морето – нещо много характерно за миграцията 
на грабливите по нашите места. 

разбира се, и тук силният следобеден вятър ги отнасяше 
навътре към сушата, и тук имаше предпочитани „пътеки” 
в небето, и тук когато нямаше облаци, птиците летяха 
толкова високо, че дори в тръбата изглеждаха като 
неопределяеми точки. тук се простихме с мита, че планините 
са препятствие за реещите се мигранти. високата почти 
колкото Стара планина планинска верига давур не спираше, 
а по-скоро служеше за „асансьор” на осояди, орли, ястреби, 
египетски лешояди и други мигранти с напечените си и 
обърнати на всички страни склонове. за пореден път бе разбит 
и мита, че по обяд миграцията намалява или престава. нищо 
подобно – просто птиците летят толкова високо (вероятно 
на повече от 1,5-2 км), че просто е невъзможно да се видят, 
ако над тях няма издайническия бял фон на облаците.

макар и само за малко повече от месец, отново се убедихме, 
че има места с много стабилни прелетни коридори, места, 
където птиците по-често летят много ниско. Специфичните 
за района обширни райони, покрити само с черни вулканични 
камъни бяха видимо привлекателни места за реене и набиране 
височина. често мигрантите буквално бяха изстрелвани 
нагоре с метри в секунда! въобще, докоснахме се до една 
много необичайна и много интересна миграция. С ловни соколи 
и червеноноги ветрушки, царски, големи кресливи, ястребови 
и степни орли, степни блатари и червени кани...“

„ …към точката-фаворит добавихме два други близки 
пункта, които „поемат” част от потоците при по-
различни метеорологични условия. набелязахме периода 
за наблюдение, броя необходими хора, направихме сметки 
колко ще струва годишно мониторинга. всичко това стана 
след средно тридневно „опипване” на 13 различни точки, с
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Сн. петър янков

Сн. петър янков
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оценка на прелета на всяка от тях (с помощта на специалната 
база данни, вкарването на данните в която която всяка вечер 
вгорчаваше живота ни...). установени бяха 26 вида мигриращи 
грабливи птици с 62 243 индивида, сред които 552 египетски 
лешояда. при това, само между 29 август и 26 септември, в 
рамките на 383 часа наблюдение. Без да сме вземали предвид 
прелитащите щъркели и пеликани, без да сме обхванали 
пиковете на едни от най-многобройните мигранти – осояда 
и малкия креслив орел, просто целта ни беше съвсем друга. 
особено впечатляващи бяха количествата на мигриращите 
късопръсти ястреби (15 701), орли змияри (6 257), малки орли 
(1028). и накрая, запълнихме още едно бяло петно, разкриващо, 
че миграцията до най-северната част на искендерунския 
залив е на много тесен фронт и мястото е изключително 

подходящо не само за точка за мониторинг на египетския 
лешояд, но и за нов пункт от неизбежната бъдеща „верига” 
наблюдателни точки за глобално следене на миграцията. в 
контекста на тази „верига” особено важни ще се окажат 
всички такива точки, които са на приблизително еднаква 
географска ширина и така ще позволят да се обхванат най-
пълно миграционните потоци. няколко такива „вериги”, 
разположени от север на юг, наред с все повечето сателитни 
птици, ще опишат много по-добре прелетните пътища и 
ще покажат много по-ясно картината на чудото миграция. 
и най-важното – ще позволят да се съди за промените в 
популациите на много застрашени видове грабливи птици в 
тази част на света – нещо, което с всеки изминат ден ще 
става все по-наложително.“

Сн. петър янков

Сн. петър янков
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ПОДхрАнвАнЕ И 
ОхрАнА нА ГнЕЗДА в 
бъЛГАрИЯ И ГърцИЯ  
от Владимир Добрев

през 2013 г. осигурихме допълнителна 
безопасна храна на 17 двойки, което 
е с две двойки повече от 2012 г. 
въпреки това няма увеличение в 
гнездовия успех, който остава около 
средното за региона -  0,7 - 0,8 малки 
за всяка двойка.  все още нямаме 
индикации, че допълнителното 
подхранване води до увеличаване 
на броя на малките, но чистата и 
сигурна храна дава по-голям шанс на 
малките да оцелеят. 

18 гнезда на египетски лешояди 
бяха охранявани през 2013 година. 
охранителната дейност е много 
важна в размножителния период 
и около времето, когато малките 
са готови да направят първия си 
полет. Благодарение на охранатата 
спасихме три малки, чийто първи 
полет се превърна в първо падане.

ТрЕвОжнИ рЕЗуЛТАТИ ОТ 
МОнИТОрИнГА нА ЕГИПЕТСКИЯ 
ЛЕШОЯД в бъЛГАрИЯ И ГърцИЯ   
от Владимир Добрев

Сериозен спад в броя на заетите територии, както и 
на двойките е отчетен през 2013 година - едва 40 заети 
територии и 37 двойки. Броят на заетите територии (n 
= 40) е намалял с 9% в сравнение с 2012 (n = 44). Броят на 
излюпените малки (n = 30) е с 12% по-малко от 2012 г. (n = 34). 

през 2013 г. загубихме най-северната двойка на Балканите, 
най-вероятно в резултат на използването на пестициди. 
птиците B11 и B28 (четете историята на B28 на стр. 8) 
обаче, които бяха опръстенени през 2008 г. в родопите, се 
върнаха с партньори и това ни донесе лъч надежда.

Сн. георги герджиков

Сн. владимир добрев
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ИЗОЛИрАнЕ нА ОПАСЕн 
ЕЛЕКТрОПрОвОД в ПОрТ СуДАн  
от Стоян Николов

Суданското правителство започна обезопасяване на 
30-километров електропровод в порт Судан, известен 
като „убиец” на египетски лешояди.

под въпросния електропровод досега са намерени около 
80 египетски лешояди, жертва на токов удар. предполага 
се, че реално жертвите възлизат на стотици, тъй като 
съоръжението е изградено още през 50-те години и районът 
е важно място за концентрация на египетски лешояди. 
други жертви на електропровода са лешояди орику, степни 
орли и дори редкия за Судан – ястребов орел.

процесът на изолиране започна благодарение на оценката на 
риска, направена от Бдзп, кралското дружство за защита 
на птиците и Суданското природозащитно дружество - 
Спд (Angelov et al. 2013, BCI, 23(1): 1-6), както и тясната 
комуникация между Спд и властите в Судан.

ПАрАПЛАнЕрИСТИТЕ в ПОМОЩ нА 
ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД от Николай Терзиев 

в неформална и приятелска атмосфера се проведе среща 
между екипа на проект LIFE+ „помощ за египетския лешояд“ и 
представители на клубове по парапланеризъм в село мадара. 
за осъществяването й съдейства кметът на селото – 
г-жа антоанета иванова, а домакин бе управителят на  
хижа „мадарски конник“ г-н димо димов. Сред по-важните 
теми по време на разговорите бяха трудностите, 

които изпитват любителите на атрактивния спорт 
при намиране на подходящи стартове за практикуване 
на хобито си и безпокойството на скално гнездящите 
птици от района.  двете страни заявиха съгласие за 
съвместна работа по решаването на тези проблеми, като 
планираха следваща среща в по-широк кръг, при която да 
се стигне до споразумение, което да удовлетворява както 
парапланеристите, така и природозащитниците.

Екипът на проекта благодари на яница, Северин, даниел, 
явор, дилян и невен за отзивчивостта и разбирането, които 
проявиха разбиране  относно необходимостта от спешни 
мерки за опазването на някои видове като египетския 
лешояд.

Сн. Стоян николов

Сн. Gorkaazk, Wikipedia
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ЕГИПЕТСКИ ЛЕШОЯД ОТ ИЗТОчнИ рОДОПИ СЕ ЗАСЕЛИ в СЕвЕрнА бъЛГАрИЯ  
от Волен Аркумарев

през 2008 г. Бдзп стартира програма за опръстеняване на млади египетски лешояди. през следващите 3 години 77 малки 
от световнозастрашения вид се понасят в небето, носейки българските пръстени. през годините нашите подрастващи 
лешояди бяха наблюдавани в гърция, турция, израел и дори Египет, а ние с нетърпение очаквахме  момента те да пораснат 
и да сформират двойки. и ето, че тази година това се случи! още през април в Северна България наблюдавахме, че в една 
от традиционните двойки участва птица с пръстен, но на този етап не беше възможно да кажем нищо друго освен, че 
птицата е от поколение 2008, тъй като не можехме да разчетем кода на пръстена. Благодарение на фотографските 
умения и усърдието на един от най-опитните ни сътрудници - димитър неделчев (четете на стр. 13), който с много грижа 
охранява и подхранва съответната двойка египетски лешояди, успяхме да се сдобием с детайлна снимка на птицата. 

оказа се, че този лешояд е стар наш познайник, носещ 
пръстен с код B28 – кръстихме я надежда. 

всичко започва в началото на юни преди пет години… 
пропукващата се черупка на кафеникавото яйце и 
първата глъдка въздух бележат началото на нов живот. 
в сърцето на източните родопи, в уютна скална 
ниша, застлана с мека и топла вълна на бял свят се 
появява малко египетско лешоядче. това е по-голямото 
от двете малки, с които щастливите родители се 
сдобиват през онази година и герой в нашата история. 

два месеца по-късно екип на Бдзп поставя цветни 
и метални пръстени на двете малки, пожелавайки 
им сила и успех. Един от пръстените е с номер B28. 
през септември същата година младият и неопитен 
египетски лешояд напуска родните земи и потегля 
на първото си голямо приключение – миграцията. тук 
губим следите му, но само, за да се срещнем отново 
три години по-късно. през май 2011 г. получихме сигнал 
за египетски лешояд в тежко състояние. оказа се, че 
това е именно надежда. местни хора от с. листец 
(област Силистра) са открили лешояда със симптоми 
на тежко хранително отравяне. Благодарение на бързата и адекватна намеса на екипа на Спасителния център за диви 
животни на зелени Балкани състоянието на лешояда е стабилизирано. След двумесечно възстановяване надежда отново 
полетя над родните източни родопи. Само броени дни по-късно я наблюдавахме да се храни заедно с други египетски и 
белоглави лешояди, което ни даде още по-силни надежди за нейното оцеляване. Ето, че две години по-късно тя не само е 
оцеляла, но и успешно сформира двойка и загнезди на цели 230 км от родното си гнездо. нейн партньор е овдовял мъжки, 
който миналата година загуби съпругата си при неизяснени обстоятелства. новообразуваната двойка успя да замъти, 
но за съжаление, люпилото се провали - това е нормално за все още неопитните птици, които стъпват за първи път към 
размножаване каквато е надежда.

пожелаваме дълъг и щастлив живот на новата двойка!

Сн. димитър неделчев

Сн. волен аркумарев
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учЕнИцИ ОСИнОвЯвАТ ЕГИПЕТСКИ ЛЕШОЯДИ от Алкис Кафецис

през 2013 ученици от 4 училища в западна тракия (гърция), 
осиновиха четири гнездящи двойки египетски лешояди. 
Събитието е част от усилията ни за намиране на подкрепа 
от страна на местните общности, които живеят близо 
до птиците. по този начин се подобряват условията, при 
които последните останали египетски лешояди оцеляват. 

за да бъде постигната целта за осигуряване на безопасно 
и гостоприемно място за живот за египетските лешояди, 
всеки от 103-мата участници имаше специфична роля. в 
отборите бяха обособени екипи, отговарящи за различни 
дейности – кръщаване, орнитология, изкуство, опасности, 
разпространение на информацията и т.н. Бяха организирани 
презентации за вида и за дейностите по проекта, екскурзии 
до местата на гнездене, импровизирани проучвания на 
общественото мнение и др.

надяваме се, че осиновените птиците ще бъдат обгрижвани 
и през следващите години, а настоящите отбори ще 
стават все по-активни и ще привличат нови участници към 
редиците в борбата за опазването на тази уникална птица.

Сн. алкис кафецис

Сн. алкис кафецис
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ПрЕДСТАвЯМЕ вИ... 

виктория Саравия, Координатор на проекта за Гръцкото Орнитологично 
Дружество / Бърдлайф Гърция  (партньор по проекта)

Да живееш с египетски лешояди е голямо предизвикателство...

повечето от времето си прекарвам в офиса и когато в крайна сметка 
отида на терен, осъзнавам колко трудно ги откриеш – като да търсиш 
игла в копа сено. 

за последните две години - откакто започнах да работя за проект LIFE + 
„помощ египетския лешояд“ животът ми гравитира около тази странна 
птица, която някога е била толкова често срещана, колкото мишелов, но 
сега се е превърнала в рядкост като птицата додо. 

положението на гръцката популация, а също и на балканската - е толкова 
критично, че египетските лешояди се нуждаят от цялата помощ, която 
можем да им дадем, така че по мое мнение, ако моят малък принос може 
да даде някаква надежда за оцеляването на този емблематичен вид, 
всичките ми усилия и грижи, дългите работни дни и трудни пътувания, ще 
са си стрували!

николай Терзиев, Отговорник образование и комуникация за България

здравейте!

казвам се николай  и работя като отговорник образование и комуникации. в 
Бдзп съм от 8 години, а в идеята за опазването на природата – цял живот. 
това, което ме „доведе“ в сферата на природозащитата е безграничната ми 
любов към нея и дълбокото ми усещане  за  сериозно сбърканите разбирания на 
човечеството относно безграничността и неизчерпаемостта на природните 
ресурси. 

вярвам, че загубата на биологично разнообразие е един от най-важните 
въпроси, който стои пред нас сега. Египетският лешояд и неговите събратя 
по света са  уникални по своята същност и функция видове, от които зависи 
равновесието в природата. тази безценна група грабливи птици е жертва на 
същия този процес, който обеднява природното (и културно) наследство  на 

идните поколения. но, до тук с тревожните мисли :) Следват 4 точки за разни „най“ неща + такива за удовлетворението 
и обичта: 

1. най-хубавото от работата ми е, че непрекъснато се срещам с хора от всевъзможни сфери на живота, с които 
споделяме едни и същи възгледи. 

2. най-лошото е сблъсъка ми с останалата част от обществото, която е завладяна от апатия и липса на желание да 
промени живота си  към по-добро.

3. удоволствието да помогнеш първата група да се увеличи за сметка на втората си е направо чисто удовлетворение.

4. обичам приятелите си, птиците, китовете, дивите котки, кучетата, морската храна, ритмичната музика, 
катеренето, американския футбол, планините, горите и активните позитивни хора, които дават началото на 
положителните промени в живота. 

Стискайте ни палци да успеем в точка 3!

Сн. тасос Бунас

Сн. димитър градинаров
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защитена зона „мост арда” се намира в сърцето на 
източните родопи. част от живописната долина на река 
арда „обградена“ между  язовирите „Студен кладенец” и 
„ивайловград”,  поречията на село рабово и град маджарово, 
заедно с гористите планински склонове и скални масиви на 
иранов рид, оформят границите на зоната.

най-голяма площ тук заемат широколистните сухолюбиви 
гори, земеделските 
земи, тревни и храстови 
съобщества примесени със 
средиземноморски растения 
като червена хвойна, глог и 
жасмин. от по-интересните 
видове животни могат да се 
наблюдават южен гребенест 
тритон, горска дългокрака 
жаба, ивичест и македонски 
гущер, голям стрелец, 
шипобедрена и шипоопашата 
костенурка, сърна, белка, 
горски сънливец, дива котка, 
лисица, прилепи и др. 

тук се срещат над 140  вида птици, като 31 са включени 
в червената книга на България, а 65 са от европейско 
природозащитно значение. зз “мост арда” е място 
важно за опазването на южни и топлолюбиви видове като 
испанското каменарче, големият маслинов присмехулник, 
белочелата сврачка и др. 
разбира се, сред най-забележителните  обитатели са 
лешоядните птици.  зоната е една от последните крепости 

на видове от световно 
значение като  черния и 
египетския лешояд.
хората са добри и 
приветливи и въпреки, че 
територията на „мост 
арда“ е силно зависима от  
човешките дейности, тя е 
успяла да съхрани високото 
си биологично разнообразие, 
заедно с редица следи на 
древни култури от  антично 
време.

планините цена и пиново (2 
182 м надм. в.) се намират 
на границата на гърция и 
македония и се състоят 
предимно от варовикови 
образувания с внушителни 
клисури и канари.  мозаечно 
разположените обширни 
широколистни гори (дъб и 
бук), планински и равнинни 
пасища и дребни земеделски 
земя са домакин на много 
богато разнообразие на 
птици , включително няколко 
вида кълвачи , както и 
различни видове пойни птици. 
изключително разнообразие на хищни птици и наличието на 
четирите европейски вида лешояди доскоро (от средата на 
2000 г.), по-специално води до създаването 

на площадка за подхранване 
на лешояди по LIFE97 NAT/
GR/004243 .

въпреки че напоследък 
птичето богатство 
в региона намалява (в 
днешно време има само 
спорадични наблюдения 
на египетски лешояди), 
грабливите птици все още 
са перлата в короната тук 
– от потайните късопръсти 
ястреби, стрелкащи се из 
короните на крайречните 
дървета, до местната 

двойка величествени скални орли, които се реят над 
каменистите сипеи и стряскат иначе шумните кеклици…

ОвМ: “ПЛАнИнИТЕ цЕнА И ПИнОвО” (GR1240007, 20066 хЕКТАрА)    
от Лаврентис Сидиропулос

ОвМ: ЗАЩИТЕнА ЗОнА „МОСТ АрДА” (BG0002071) от Николай Терзиев

Сн. Светослав Спасов

Сн. лаврентис Сидиропулос
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ЕГИПЕТСКИЯТ 
ЛЕШОЯД Е КЛючОв 
вИД в ПрОЕКТА 
„жИвОТ ЗА 
КрЕСнЕнСКОТО 
ДЕфИЛЕ“    
от Емилиян Стойнов

последната известна двойка 
египетски лешояди в района на 
кресна измъти за последно две 
пиленца през 2003 г. през 2004 г. 
само мъжката птица пристигна 
на мястото, а за последно 
беше забелязана там през 2007 
година. След реинтродукцията на 
белоглавия лешояд в кресненското 
дефиле и създаването на площадка 
за подхранване на лешояди в района, 
наблюденията на неразмножаващи 
се египетски лешояди са се 
увеличили от един през 2010 г. до 
три през 2013 година. птиците 
бяха очевидно привлечени в района 
от площадката за подхранване 
и присъствието на група 
белоглави лешояди. проверката на 
идентификационните пръстени на 
една от птиците, регистрирани 
тук през 2013 г. разкри, че той е бил 
опръстенен от методия велевски 
(MES) като новоизлюпен през 
2011 г. в района на демир капия в 
македония .

освен общото възстановяване на 
местообитанията на лешоядите 
(включително действия срещу 
отравяне, възстановяване на 
хранителната база и повишаване 
на обществената информираност), 
проект „животът за кресненското 
дефиле“ се стреми към създаване на 
структура и условия за изкуствено 
размножаване на затворено на 
група от вида.

Екипът на проект „живот 
за кресненското дефиле“ си 
сътрудничи с екипа на проект LIFE+ 
„помощ за египетския лешояд“ 
за по-добро бъдеще за египетския 
лешояд в България.

ЕКСПЕДИцИЯ АЛбАнИЯ 2013 от Стоян Николов

през април 2013 г. се проведе втора експедиция в южна албания, обединяваща 
усилията на Бдзп, гръцкото орнитологично дружество (HOS) и асоциацията за 
защита на природата в албания (PPNEA), с цел да се получат актуални данни за 
числеността на eгипетския лешояд в страната.

Бяха установени общо 8 активни територии, както и голям брой изоставени гнезда 
по границата с гърция. по наша оценка понастоящем в страната гнездят около 10 
двойки. многобройните стада от овце и кози в тази част на албания предопределят 
добра хранителна база. заплахите, които успяхме да идентифицираме са свързани 
със спорадично тровене и директни посегателства заради традицията да се 
препарират птици.

тази експедиция е едно добро начало за изграждане на капацитет в албания за работа 
с вида, с местните общности и по-широко познаване на заплахите.

рАЗвИТИЕ нА ЕКОТурИЗМА КАТО СрЕДСТвО ЗА 
ОПАЗвАнЕ нА вИДОвЕТЕ И МЕСТООбИТАнИЯТА  
от Мирян Топи

„Земята на орлите и замъците: модел за устойчив туризъм  на албанското 
адриатическо крайбрежие“ е нов проект, който ще развива екотуризма в ключови 
зони в албания с цел опазване на видове и местообитания.  координатор е PPNEA в 
партньорство с Бдзп/BirdLife България, финансираща организация е CEPF. проектът 
е резултат от сътрудничеството на двете неправителствени организации за 
опазване на египетския лешояд на Балканите.  Египетският лешояд е един от 
водещите видове и в настоящия проект.

целта е да се създаде модел на природосъобразен туризъм, съгласуван с интересите 
на местната общонст и интегриращ  „традиционните познания“ – къде са 
интересните за посещение места, кои са най-интересните занаяти обичаи, каква 
е местната кухня. за пилотното му изпълнение са избрани три от т.нар. ключови 
места за биоразнообразието (KBAs)  идентифицирани по албанското крайбрежие 
– (1) лагуната на нарта, (2) заливът на вльора, полуостров караборун и планината 
Сика и (3) районът на Бутринт. 

изграждането на капацитет и повишаването на информираността на местните 
общностиза значението и ползите, идващи от компонентите на биологичното 
разнообразие, както и насърчаването на устойчиви дейности, свързани с поминъка 
чрез осигуряване на реални примери, директно ще намали безпокойството и 
ще осигури непряко дългосрочно опазване на водещите видове в рамките на 
ключовите места и също така ще намали деградацията и загубата на естествени 
местообитания.

Сн. Стоян николов

Сн. Стоян николов
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http://www.ppnea.org/
http://www.cepf.net/Pages/default.aspx
http://www.biodiversitya-z.org/areas/22
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фОТО ЕСЕ „МОЯТ ШАрЕн СвЯТ” от Димитър Неделчев

вече достатъчно сте слушали за подхранването и охраната на последните египетските лешояди на балканите. 
Сега обаче, ще ви представим всичко това под един друг ъгъл, а именно - колорита на света през очите и обектива 
на Митко неделчев (един от първите и най-запалени сътрудници по проекта).
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Изглед от „верандата” на лешоядите

Моят дом - квартирата

Сн. павел господинов

Точката 
покрай египетските лешояди съм обиколил много места и от всяко съм взел по нещо в 
сърцето си. винаги избирам прикрито, но стратегическо място, от което наблюдавам 
птиците. през 2013 г. първият ми работен ден съвпадна с акцията „да изчистим 
България за един ден”. направих щателна оборка около точката. резултатът беше 
шокиращ - толкова много боклуци на толкова малка площ. Събрах и изхвърлих всичко с 
надеждата, че ще се задържи така чисто по-дълго.

Ето на този камък поднасям редовно храна на двойката лешояди под мой надзор, така че да не е достъпна за наземни 
хищници и с надеждата  да намалим шанса птиците да попаднат на отрови. а маскировката на фотокапаните си е 
цяло изкуство. лешоядите са много подозрителни и най-малък знак за нещо нередно около мястото за хранене би ги 
възпрепятствало да кацнат. залагам ги близо до храната, така че да мога да заснема всяка особеност на птиците  
отблизо. именно благодарение на този фотокапан открихме, че мая (лешоядът в28, излюпен в източни родопи) е 
загнездила в Северна България.
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Пернати и космати съседи
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приютявам се в някое село близо до лешоядите, винаги в някоя обикновена къща – от тези необикновените. така не бия 
много път, а и мога са се потопя в атмосферата на местните хора, да ги спечеля за каузата. 

за моите над 300 дни, прекарани покрай лешоядите мога да кажа, че общувах повече с 
животните, отколкото с хората. действително, така добре опознах своите пернати и 
космати съседи, така преплетохме съдбите си, че станах неволен свидетел на техните 
тайни и откровения:  като започна от котешкия „родителски кооператив” на майка и 
нейна дъщеря от предишно котило, които  заедно отглеждаха своите малки, редувайки 
се в кърменето; мина през страховитата Сара (кръстоска между руская стражевая и 
нещо си), която за разлика от дарко (другото куче в къщата) така ненавиждаше хора, 
че въпреки всичките ми усилия не позволи да я погаля; и грухи, който беше отгледан от 
бебе с много грижи вътре в къщата при хазяите и ги следваше по петите като куче; 
и стигна до гущерчето зад вратата, което не пропускаше да се покаже за да ми каже 
„добро утро”. а, щях да забравя – и охлювчето, което ми припомня как Светът се е 
затърчал нанякъде, все бърза, но накъде... и дали със скоростта, с която действаме, ще 
можем да спрем или поне забавим бясния му ход?
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в КАнЬОнА нА ЛОМОвЕТЕ… от Красимир Манев

април дойде дъхав. 
Слънцето беше точно 
такова, каквото е за 
началото на пролетта 
– меко и приятно. 
нямах търпение да 
тръгна за „точката”. 
пътуването от града 
до село в купето на 
влака ми се стори доста 
продължително, макар 
че беше само половин 
час. много ми се видяха 
и трите километра 
от спирката до село. 
Екипирах се и тръгнах. 
през цялото време, 
откакато се събудих, си 
мислех за лешоядите. 
Есента и зимата 
стопиха неусетно 
времето, откакато те 
си заминаха. два пъти 
птиците идваха в съня 
ми. може би защото бях 
свикнал много с тях през четирите месеца на миналото лято. може би защото те изпълваха ежедневието ми толкова 
плътно с всичко покрай себе си – мътенето, любовните игри, слънчевите бани, отглеждането на малкото лешоядче, което 
кръстих Беки. докато този палавник си тръгна. и само как си тръгна!...

Беше началото на септември. лятото не искаше да си  отива. Сутринта Беки кацаше къде ли не по скалите около гнездото. 
много обичаше северния краен ръб на скалата, под който реката се впускаше в бързей. може би обичаше тази песен на 
водата. или красивото й разливане след бързея. задържа се малко повече на една скална тераса. после влезе в гнездото 
за около минута. излезе и се вдигна над скалата. направи два забавени грациозни кръга и отлетя към съседното село, 
което беше на юг от гнездото. мигом една буца заседна в гърлото ми. Беки си отиде. в това нямаше и микрон съмнение 
у мен. дълбоко вярвах, че плавните му и бавни махове с крилата бяха неговото довиждане към мен. неговото: „довиждане, 
приятелю. довиждане... довиждане... довиждане...” 

загледан на юг, не усетих сълзите си, които се търкулнаха по изпеченото ми от лятното слънце лице. майката и таткото 
на Беки си бяха заминали преди него. усетих се осиротял. още десет дни продължавах да ходя на „точката”, макар да знаех, 
че Беки няма да се върне...

в края на селото, до моста над реката, високо в небето видях два мишелова. в тяхната компания имаше и лешояд. 
вдигнах нетърпеливо бинокъла. маня! майката на Беки! нямаше как да не я разпозная. изревах от радост. полюбувах се 
на кръговете и в небето и тръгнах към „точката”. толкова весел. и радостен. не усетих кога зад мене бяха останали три 
километра. шепотът на реката и дъхът на храстите ме зареждаха с положителна енергия. тя се беше увеличила още и 
още с пристигането на маня. малко преди „точката”, встрани от гнездото, не много високо, маня рисуваше тържествени 
кръгове. и мишеловите бяха наблизо...

април си отиде неусетно. прецъфтяха сливите и трънките в каньона на лома. а там, горе над нея, в непристъпната ниша, 
където беше гнездото, маня вече топлеше един нов живот. Един нов Беки. миналото лято кръстих мъжкия лешояд володя. 
просто защото ми напомняше володя висоцки с някои черти от своя характер. володя сменяше грижливо  маня в гнездото 
по време на мътенето. но пак си беше такава хаймана от време на време. може би, за да разнася грацията и величието си 
в каньона на ломовете. може би...

Сн. иво дамянов
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